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Vinderen af konkurrencen om Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet blev fundet den 26. juni
2008. Det blev projektet med titlen ”Fra Kultorvet til Mælkevejen” der vandt. Projektet er udformet af Landskabsarkitekterne Polyform (Danmark), Karres en Brands Landschapsarchitecten bv
(Holland), Oluf Jørgensen Rådgivende ingeniører (Danmark) og Ulrike Brandi Light (Tyskland).
Projektet blev fundet i konkurrence med 11 andre nationale og internationale forslag.
s
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Sådan kommer Kultorvet sandsynligvis til at se ud om en hel del år.

Erhvervslokale med

fantastisk
udsigt
Står De og mangler
et erhvervslokale i
Grønnegade Kvarteret?
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St. Kongensgade 5, 1264 København K, Telefon: 3332.3305
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Ring eller skriv til:
VDN Aps,
Grønnegade 18
1107 København K
att: Casper Aistrup og hør nærmere.
Tlf.: 33 45 46 00
E-post: cha@vdn.dk
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- Din kontakt til lokal købekraft i Indre By
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2008 en fremragende jazzårgang...  
Copenhagen Jazz Festival 2008 sluttede med en bred enighed om, at den 30. udgave blev en af de mest mindeværdige siden første forsøg i 1979. Copenhagen Jazz Festival meldte om fyldte spillesteder, rekordstort
besøg ved de udendørs koncerter og - dansk sommervejr.
Kommentar af Jeppe Marsling

Kongens Have slog alle
publikumsrekorder endnu
engang og havde overvældende besøg til både årets
Jazz for Kids-program samt
eftermiddagens
verdensmusikkoncerter som fungerede perfekt i de grønne
omgivelser: Det er simplethen en nydelse for alle

medvirkende på scene som
på grønsvær at kunne høre
jazz i det fri i København.
Copenhagen JazzHouse
havde et par forrygende
aftener med saxofonister
ledet af Benjamin Koppel:
Her blev det nye Jazzhouse
– efter restaureringen, hvor
skillevæggen mellem baren
og scenen er blevet så godt
som fjernet – testet for al-

vor. Og med succes. Og røgfrit, hvad i grunden er godt
lige i den kælder! I det hele
taget er Indre By fuld af helt
forskellige scener – udendørs som indendørs. Sætter
man tre koncerter i tre rum
overfor hinanden – f.eks.
den aflange scene på Vandkunsten, hvor der er flere
publikummer på langs end
foran scenen, Café Sommer-

også aktivt i Det Kongelige
Teaters seneste milepæl af
et bygningsværk, Skuepilhuset: Foyeren er guld værd
til musikopførsler, fordi
man sidder og ser ud over
himmel og hav.

sko, der havde glasvæggen
skudt tilside, så at Sophisticated Ladies fyldte gaden
og sommerluften, samt til
sidst Glassalen, hvor Brad
Mehldau tryllede på piano i
det intime cirkustelt, så må
man sige, at Jazzfestivallen
er helt unik som byoplevelse forstået.
Udover Gamle Scene og
Operaen var Jazzfestivallen

Næste års festival ligger
fra 3. – 12. juli 2009.

Tid til at skifte..?
TUFSHBEF,CFOIBWO,
UMG

Skift dine blomster
til en frisk buket
fra sparekassen
i København

Flere askebægre
i København

Et lommeaskebæger

En af løsningerne på problemet er uddeling af lommeaskebægre i forbindelse

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64
Østergade 6 - 1100 København K.
Tlf.: 7730 1515

SPAREKASSEN

m/k klip

✂

Vi passer godt på vores kunder

195,-

Tirsdag-søndag kl. 10-17
Ny Vestergade 10
København
www.natmus.dk

Københavns Kommunes ”Ren By” kampagnes 3,5 meter høje skulptur af
et cigaretskod pryder i øjeblikket Gråbrødre torv. Pigerne bag ”megaskodet” står klar til at dele lommeaskebægre ud, så cigaretskoddene
ikke ligger og flyder på gadeplan.

Efter indførelsen af rygeforbuddet på restauranter og
værtshuse flyder byen sådan
med cigaretskod, at Københavns Kommune i form af en
”Ren By kampagne” nu vil
gøre noget ved problemet.
Sommerens Jazz-festival
blev startskudet på denne
”skod-kampagne”.

XXXDSPJTTBOUFODPN

med større arrangementer,
som eksempelvis Copenhagen Pride og Jazz-festivalen.
Under jazzfestivalen blev
der således omdelt mere end
tusind lommeaskebægere.
Disse mobile askebægere løser dog ikke problemet alene;
flere synlige askebægere i
gadeplan er også en nødvendighed for at afhjælpe ”skodproblematikken”. Disse nye
udendørs askebægere vil blive opsat i løbet af efteråret.

Oldtiden
er tilbage!
Fra 17. maj
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FORTSAT FRA FORSIDEN

Af Alexander Højfeldt Lund

Vinderen af konkurrencen
om Købmagergade, Hauser
Plads og Kultorvet blev fundet den 26. juni 2008. Det
blev projektet med titlen ”Fra
Kultorvet til Mælkevejen” der
vandt. Projektet er udformet
af Landskabsarkitekterne Polyform (Danmark), Karres en
Brands Landschapsarchitecten bv (Holland), Oluf Jørgensen Rådgivende ingeniører
(Danmark) og Ulrike Brandi
Light (Tyskland).
Projektet blev fundet i
konkurrence med 11 andre
nationale og internationale
forslag.
Sammenhængende projekt

Projektet fokuserer på at
skabe et sammenhængende
rum gennem Købmagergade.
Gaderne, torvene og pladserne bliver forbundet af en

Sofie Stokholm Jakobsen, ssj@koebenhavneravisen.dk · Malene Hansen, mh@koebenhavneravisen.dk

sammenhængende belægning af granitsten i tre forskellige farver. Kultorvet får
en fontæne der også kan bruges som scene, Hauser Plads
forbliver en oase byen, mens
der omkring Trinitatis Kirke
og Rundetårn bliver etableret
en samlet plads. Det er med
andre ord et projekt København længe har trængt til.
”Hvis der er noget København har trængt til i mange
år, så er det at vi kommer
videre med at omdanne og
forny Købmagergade, Hauser
Plads og Kultorvet. Der har
længe trængt til mere end en
kærlig hånd og nu sker det”
siger Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam.
Dommerkomiteen lagde i
udvælgelsen vægt på at forslaget udviser stor forståelse
for de enkelte pladsers historie, funktion og karakter
så det bliver en tryg og rolig
ramme om forskellige og foranderlige mennesker.

Klaus Bondam er enig: ”Vi
står med en vinder, der virkelig imødekommer, at disse
byrum skal være tilgængelige og invitere til, at folk slår
sig ned og bliver hængende”.
Finansiering og videreudvikling

Ny Østergade 25 · 1101 København · Tlf. 33 52 52 08 · www.forbank.dk

I Forstæderne får du
noget for pengene
Kom ind og få et bud på
bedre investeringer.

City Erhvervs- og Investeringscenter
Projektet er finansieret gennem budgetaftalen 2007 og
af Knud Højgaards fond. Karres en Brandes og Polyform
vil sammen danne et joint
venture, der sammen med
Forstæderne_86x40.indd 1
det rådgivende ingeniørfirma
Oluf Jørgensen og den tyske
lyddesigner Ulrike Brandi
Licht som underrådgivere,
vil være ansvarlige for videreudvikling i samarbejde
med Københavns Kommune.

10/05/06 11:39:21

ØKOLOGISKE GRILL BØFFER
& PØLSER

.....50 ÅR I FIOLSTRÆDE
1958 JUNI 2008
SE VINDUERNE MED DE MANGE JUBILÆUMSTILBUD

ILETA FRIMÆRKEHANDEL
Fiolstræde 20 · 1171 København K · Tlf. 33 12 91 23
MANDAG - TORSDAG 11-18
FREDAG 11-19 - LØRDAG 11-16

Kultorvet
En skitse af Kultorvet, set fra oven...

»Arnold Buscks«
bøger er overtaget Smørrebrødscafé
Svend Larsen’s efterfølger
Arnold Busck Antikvariat i Fiolstræde nr. 24 har overdraget
hele sit boglager til Antikvariatet i samme gade, Vangsgaards
Antikvariat i nummer 34.
Med overtagelsen af Arnold Buscks boglager styrker
Vangsgaard sin position som
Nordens største antikvariat.
Man har netop udvidet med
et nyt stort lagerlokale ”ovre
i Nørregade”, i det gamle Daells Varehus.

Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,
frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.
Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K
www.sl-smbr.dk
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37

Nu også
siddepladser

Rosengårdens_41x60.indd 1

Åbningstider
Man-Tors:
Fredag:
Lørdag:

9.30 - 17.30
9.30 - 18.00
9.30 - 14.00

Adresse
Gråbrødre Torv 16
1154 København K
Tlf.: 33 11 28 65
Mail: atleta@pedalatleten.dk

www.pedalatleten.dk

11/05/06
10:04:12
Pedalatleten_41x100.indd
1

Jørgenholst_41x100.indd
1
29/05/06
15:24:36
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Caroline Aistrup, ca@koebenhavneravisen.dk

Ord Under Himlen
Brand hos
over Kongens Have »Dællen...«
For andet år i træk lægger Kongens Have græs til
arrangementet Ord Under Himlen. Her vil digtere en
masse lade ordene flyde mere eller mindre frit rundt
omkring på lørdag d. 30 august. Som noget nyt uddeles Årets Forfatterpris for Ord Under Himlen 2008.

Det ”brændte” hjørne hos Dællekatessen, kun få
dage efter den tragiske hændelse.

Af Rasmus Sørensen

Ord Under Himlen blev født, da Poesiens Dag
døde i 2007. Det var ifølge ophavskvinderne
Lonni Krause og Lisbeth Heckmann en hurtig og hektisk fødsel: ” Vi havde næsten ingen tid til at planlægge, ingen tid til at finde
sponsorer og ingen tid til at reklamere for det
nye tiltag. Så vi arbejdede hårdt på at få arrangementet op at stå. Heldigvis var debuten
på Ord Under Himlen en succes, hvor
der deltog omkring
50 digtere fra hele
landet. Som forfatteren Kenneth Krabat
efterfølgende udtalte
var der en god anarkistisk feeling ved
Ord Under Himlen”,
siger Lonni Krause.

rundt om i landet – tænk blot på en webside
som www.digte.dk, der har over 20.000 profiler! Derfor håber vi selvfølgelig også på, at der
kommer masser af publikum – og så krydser
vi fingre for godt vejr ” , siger Lisbeth Heckmann.
Håber på godt vejr...

Hvis vejrprofeterne ellers stiller den rigtige
prognose for vejrpoeterne, lover det godt for
Ord Under Himlen i Kongens
Have. Oplæserne
vil være at finde
forskellige steder,
så tilhørerne kan
bevæge sig rundt
i haven eller slå
sig ned i græsset
alt efter smag og
behag. Blandt de
mange, der deltager, er bl.a. Maja
Lucas, Morten Søkilde, Niels Frank, Robert
Zola Christensen og – igen - Kenneth Krabat.
Disse og mange andre kan høres lørdag d. 30.
August fra kl. 12.30 – 17. Årets Forfatterpris
for Ord Under Himlen 2008 uddeles ved Café
Herkules kl. 16.30.

En af sidste års deltagere, forfatteren Kenneth
Krabat, udtaler: »Der
er en god anarkistisk
feeling ved Ord Under
Himlen.«

Over 200 digtere

I år har der været tid til forberedelser, og op
mod 200 digtere fra hele landet har fået invitationer til arrangementet. Mange har sagt ja
tak til at læse op, og arrangørerne håber på,
at publikum også i år finder vej til Kongens
Have:
” Vi ved, at der er stor interesse for poesien

Det er ikke til at se nu og
måske går de fleste rundt i
lykkelig uvidenhed omkring
Dællekatessens,
grumme
skæbne i forsommeren.
Mens personalet, på en
helt normal arbejdsdag, står
og gør klar til dagens sandwiches – står det pludselig
ud med ild fra nogle el-instalationer, der er placeret i et
hjørne inde i butikken.
Brandvæsnet bliver tilkaldt og ankommer ganske
kort efter og får slukket branden.
”Kæmpe arbejde”...

For indehaveren af Dællekatessen i Grønnegade nr.

38, Manda Rej, var det der
hændte virkelig tragisk. Nok
brændte hendes forretning,
som hun har haft i over ti år,
ikke ned til grunden. Men
alt var fuldstændig sodet til
og ”lugten af brand gummi
hang i luften længe efter”,
fortæller Manda.
For hende gjaldt det bare
om at få ryddet op, genopbygget hvad branden havde
ødelagt og så åbne sin butik
så hurtigt som muligt. Et
kæmpe arbejde forestod.
I dag er det blot historie og
der serveres sandwiches helt
som vanligt, fra Dællekatessens lille lokale præcis som
om ingenting var hændt...

- Din kontakt til
lokal købekraft
i Indre By
TLF.:

33454600

FROKOST
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Råd om dårlig ånde på Hof-Apoteket
Har man problemer med
dårlig ånde, kunne det måske være en idé at lægge vejen forbi Kgl. Hof-Apotek i
Store Kongensgade.
Netop nu tilbyder apoteket vejledning i afhjælpning af problemet. Susanne
Trøck-Nielsen fra Hof Apote-

ket fortæller: ”Personalet er
uddannet til at vejlede om
behandlingsmetoder (mod
dårlig ånde, red.) der passer
til den enkelte samt udvise
diskretion, hvis man føler
sig utryg ved at fortælle andre om sin situation.”.

6VÌÀÊ°Ê >vjÊ°Ê À>ÃÃiÀi
Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13
www.cafevictor.com

cha

Victor_86x60.indd 1
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Alexander Højfeldt Lund , ahl@koebenhavneravisen.dk

Sommertur i FrederiksStaden
FrederiksStaden er mere end caféerne og restauranterne på Nyhavn. Om
sommeren er der både kultur, historie og teater at opleve i gaderne.
Af Alexander Højfeldt Lund

Sommeren kan bruges til meget og i FrederiksStaden er der
mulighed for at fordrive tiden
på mange forskellige måder.
Som altid er det muligt
at nyde en øl eller en vand i
sommervarmen på en af Nyhavns utallige cafeer eller restauranter. Indtagelsen af de
læskende drikke vil med stor
sandsynlighed blive akkompagneret af en gademusikant
på violin eller harmonika. På
Nyhavn er der dog mere end
glas med gyldent indhold at
opleve.
I juni, juli og august måned
kan man for eksempel besøge
fyrskibet Gedser Rev. Her er
gratis adgang til skibet mellem kl. 11 og 15 alle dage og
ligger fortøjet på kajen overfor Nyhavns solside. Hvis skibet skal bevæge sig kan man
naturligvis benytte sig af kanalrundfarten der sejler hele
sommeren. Der afgår rundfarter fra Nyhavn i perioden
15. marts til 21. december. Fra
den 28. juni til den 24. august
sejler kanalrundfarten i tidsrummet 9.30 til 20.00.

I Odd Fellow Palæets have
opfører Grønnegårdsteatret
stykket ”Privat liv” med Ellen Hillingsø og Olaf Johannesen. Stykket bliver opført i
perioden 19. juli til 23. august
og billetter kan købes på Billetnet.
Hvis man er mere til åndelige rejser er Frederikskirkens,
i daglig tale Marmorkirken,
tårn åbent for rundvisning i
perioden 15. juni til 31. august
kl. 13.00 og 15.00 præcis. Herfra kan man skue udover aksen der går fra Marmorkirken
ned gennem Amalienborg og
helt ud til Operaen.
Musik kan også nydes i
det imponerende kirkerum.
Der afholdes tre sommerkoncerter i Marmorkirken i
august måned. Den 19. og den
26. august er der orgelkoncert
ved henholdsvis Philip Schmidt Madsen og Inge Bønnerup. Den 12. august kan man

høre kormusik når Kiev Kammerkor aflægger Frederikskirken et visit.
Historiens vingesus

Vil man genopleve historiske bedrifter er det værd at
aflægge Frihedsmuseet et
besøg. Her fortælles i kronologisk rækkefølge om den
danske modstandskamp mod
den tyske besættelse 1940-45.
Museet er smukt beliggende i
Churchillparken og har i perioden maj til september åbent
tirsdag til søndag fra kl. 10.00
til 17.00. Der er gratis adgang
alle dage.
Og når dagen er ved at gå
hæld kan man spadsere ned
til Kgs. Nytorv og tage en af
cykeltaxaerne hjem og afslutte en sommertur i FrederiksStaden med at opleve København fra cykel.

Slut med fri
parkering!
Det har længe været en kendt
fidus, for kendte københavnerpendlere, at man har kunnet
parkere gratis i Palægade. I
hvert fald i et kortere tidsrum.
Det er slut fra nu at. Fra den
18. august skal skal der betales for at parkere i Palægade.
Gaden er en såkaldt ”privat
fællesvej”, derfor har den ikke
tidligere været en del af de
kommunale parkeringsregler.
cha

Nytibo_41x40.indd 1

ahl@koebenhavneravisen.dk

08/06/06 14:20:34

Mode
til
kvinder

- i skønne naturlige materialer

Mere end Nyhavn

Wenneberg & Juel

Men FrederiksStaden er mere
end Nyhavn og kanalrundfarter. I Bredgade er der både
teater og kultur.

Lille Strand Stræde 15
1254 København K
tlf. 3311 7938

Nyhavn en herlig sommerdag...
PERSONLIG VEJLEDNING PÅ APOTEKET

T

Jørgenholst_41x100.indd 1

Gå på apoteket og slip af med vinterens gener
Zymelin®
– giver luft i
næsen ved
forkølelse

Nicotinell®
nikotintyggegummi
– knasende sprød
overflade, sukkerfrit
Multi-tabs
samt blødt og let at
Omega3
Kids
tygge.
Fiskeolie til børn
– uden smag
af fisk

APOVIT®
Multivitaminer
– til børn 1-10 år
med jordbær-/hindbærDecubalsmag eller cola-/
Intensivelimesmag.
Cream
– Den perfekte vintercreme til tør og sart
hud eller hud med
eksem

11/05/06 10:36:21

Listerine®
mundskyl
– forebygger plak,
tandkødsbetændelse
og
g dårlig ånde.

g personlig
n sund og

for mange
nd på apofamilie kan
nen.

Sommerferien går på hæld for de fleste, og
det er ved at være tid til skolestart, madpakker og lektier. Sund livsstil med supplement af
vitaminer og mineraler er afgørende for hele
familiens helbred og sundhed.
Spørg på apoteket, hvad din familie kan gøre
for at blive klar til sensommeren.

olinhydrochlorid). Anvendelse: Mindsker hævelse af næseslimhinden ved betændelse i bihule eller næseslimhinde. Dosering: Voksne og børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens anvisning. Må
hlorid eller et eller flere af hjælpestofferne samt ved grøn stær med snæver kammervinkel. Forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning på grund af risiko for overdosering og depression af centralnervesystemet. Bør ikke anvendes i mere end 10
®
®
®
®
Forbrugerinformation
for Nicotinell
tyggegummi:
Nicotinell
indeholder
nikotin.
Nicotinell Classic
tyggegummi,
Nicotinell Lakrids
tyggegummi,
Nicotinell
Mint
tyggegummi
Nicotinell Fruit® tyggegummi
som hjælpemiddel
ved tobaksafvænning
og rygereduktion.
reduktion. Nicotinell tyggegummi frigiver nikotin ved tygning. Der kan forekomslimhinden og øget sekretion. Skal
anvendes med forsigtighed
af personer,
der er følsomme
overfor
adrenerge
substanser.
Skal anvendes
med forsigtighed
og kun efter
lægens anvisning
ved
forhøjet
stofskifteog
(hyperthyroidisme),
sukkersyge,anvendes
forhøjet blodtryk,
åreforkalkning,
aneundes 2 mg tyggegummi. Ved et forbrug på mindst 20 cigaretter dagligt anvenme irritation
i halsen, svimmelhed,
hikke,
tarmluft med
og mavetarmgener.
1 stk.
tyggegummi
tygges
dog maksimalt
stk.
tyggegummi
dagligt.
Efter 3 måneder
nedsættes
forbruget.Graviditet:
Brug udover
år anbefales
ikke.
Ved etBør
cigaretforbrug
under 20 dagligt anvendes
adningsbesvær på grund af forstørret
blærehalskirtel
(prostata), ved
behandling
MAO-hæmmere
og andre
lægemidler,
derved
kanrygetrang,
forhøje blodtrykket
samt25
ved
svulst
i binyrerne
(fæokromocytom).
Graviditet
og amning:
Bør1ikke
anvendes.
Amning:
kun anvendes
des 4 mg
tyggegummi.
Bør ikke
anvendes
børn underTilstoppet
15 år uden
lægens
anvisninger.
Tyggegummiet
findes med
classic-, Næsespray
lakrids-, mintogeller
frugtsmag.
Forsigtighed
udvises
brug
hos patienter
med hjertekarlidelser,
alvorligt
svækket
nyre og/eller
(december
2007): Ni
Nicotinell
Mintt og
P k i
t
l
(d
b 2007)
ti ll tyggegummi,
t
i Mi
svælg, tør og irriteret næseslimhinde,
nysen,
slimproduktion
i næsen.
Ikke af
almindelige:
næse.
Sjældne:
Ubehag
i mave-tarmkanalen.
Pakninger:
med
uden menthol
1 mg/ml
10 ml.ved
Læs
vejledningen
i pakningen
omhyggeligt.
Nycomed
Danmark
ApS, lever samt sukkersyge. Pakningsstørrelser
Fruit: 2 mg og 4 mg: 12 stk., 24 stk., 96 stk. og 204 stk. Nicotinell tyggegummi, Lakrids og Classic: 2 mg og 4 mg: 24 stk., 96 stk. og 204 stk. I alle pakninger ligger en brugsvejledning, som bør læses grundigt. Novartis Consumer Health – Lyngbyvej 172 – 2100 København Ø – Tlf. 39 16 84 00. www.nicotinell.dk
nternet: www.nycomed.dk.

n

XX XX XX

Kongelig
Her indsættesHof-Apotek
apotekets navn

Adresse
nr. · Postnr./By45
· Tlf.
XX XX
XX XX
Store
Kongensgade
· 1264
København
K · Tlf.: 33 14 11 68
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Feminin forretning
i Larsbjørnsstræde

TEGLKROEN
VED ANNITA HANSEN

FROKOST 1100 - 1600

Nede i Larsbjørnsstræde ligger Milles butik ”Carmen”,
som hun har drevet siden
september 2007. Netop det
franske produkt ”Carmen &
Fantasio” har lagt havn til
Milles butik, dog har hun
nøje udvalgt produkterne,
så de mest feminine varer er
repæsenteret i den lille forretning. Varerne i butikken
er vintage tøj, tasker og sko.
Desuden findes der undertøj
fra Viola Sky samt hudplejeprodukter af mærket Biglow.

Teglgårdstræde 17
Telefon: 33 12 84 08

3`YOP  ]dRP]P
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Send et foto
og vind en frokost

Forkærlighed for kimonoer

Med en speciel forkærlighed for at samle på ægte
kimonoer øjnede Mille, med
åbning af sin nye butik, en
mulighed for at udstille sin
imponerende samling. Alle
Milles kimonoere er originale, gamle og i 100 % silke.
Milles helt eget design
kommer til udtryk i de hårbøjler, hårkamme og hårspænder, som forretningen
i Larsbjørnsstræde sælger.
Disse kan yderligere laves
efter ønske og bestilling.

Originalt 50ér sæt har stor succes med egne håndlavede hårbøjler,
i eget Mille design-lavet af vintage materialer.

cha

Ny vinbar i »Pisserenden«
Den. 2. august åbnede den
frankofile »Tire Bouchon Vinbar« nede i Teglgårdsstræde 5.
Baren har et bredt sortiment af franske vine og
en masse lækkerier fra det
franske landkøkken. Bag vinbaren i den høje kælder med
masser af borde på førstesalen står fire erfarne folk.: Corentin Bauer, som har vinfir-

maet Vinea Nordic, Svenske
Jörgen Lloyd, der kommer fra
det gode, funky Malmø-spisested Mrs. Brown, Eric Vincent fra Bretagne, som har
restauranten L’Education Nationale og Tim Funder, der er
barchef, og som før har været
restaurantchef på Noma, MR
og Krogs.

Feinsmækker.dk
Larsbjørnsstræde 7
1454 København K
Tlf.: 33 32 11 32

Anita Hansen, indehaver af Teglkroen i Teglgårdsstræde,
synes det er så synd at der kun findes sølle tre rigtig gamle
billeder af Teglgårdsstræde på Københavns Bymuseeum,
at hun nu sætter en frokost på spil!
Kan man fremskaffe et foto af Teglgårdsstræde fra før
Anden Verdenskrig, kan man mæske sig i gratis dansk frokostspise fra Teglkroen. Gå blot ind på Teglkroen og vis
Anita Hansen dit antikvariske foto af kroens gade.

rh

Se lige her kære kunde!
Alle kunder bliver klippet med saks

#
Frisør Hans

Herreklip: 180,- kr.
Damer vask, klip og føn 280,- kr.
Lyse eller farvede striber 500,- kr.
Studiestræde 38 · Tlf. 33 14 54 48
Mandag - Fredag kl. 7.00 - 18.00

Anita Hansen, med et af de kun tre gamle billeder af Teglgårdsstræde der
findes på Københavns Bymuseum og som hun nu efterlyser flere af...

;GD@DHIG:HI6JG6CI

Teglsten brugt til indretning
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Teglkroen, opført i 1936, har sit navn efter de gamle tegl
der dengang blev brugt til indretning af kroen. Kroen har
for ganske nyligt gennemgået en større opbygning, der
har fået siddepladserne op fra 36 til hele 50. Og det gamle
sted er populært. Anita Hansen kan allerede nu melde om
næsten totalt udsolgt til de kommende julefrokoster. Kun
enkelte hverdage er tilbage.
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Legeplads og nybyggeri
på Bryghusgrunden
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Realdania og Rem Koolhaas på vej med byggeprojekt
med sky-høje ambitioner
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‘Uoriginal byggeklodsarkitektur’ og ‘sammenklistrede betonskuffer’ eller ‘smukt og funktionelt hus’ som er et ‘vigtigt, godt og spændende
projekt’? Fire forskellige udvalgte kommentarer fra bryghusprojektet.dk viser hvordan Realdanias projekt om at etablere Rem Koolhaas
vision, et nyt ‘multihus’ på Bryghusgrunden,
har splittet mange københavnere i overvejelser
om vores fælles byrum. Selve grunden er en
smule mindre end Rådhuspladsen. Den ligger
mellem Langebro og Søren Kierkegaards Plads
(som er kåret som Københavns næstmest døde
plads), og bliver for tiden mest brugt af biler.

pladsen, der vil blive opført sammen med bygningen. Realdanias intention med projektet
lyder således ”Et udstillingssted. Et bosted. Et
mødested. Et arbejdssted. Et legested. Et opholdssted. Et spisested. En forbindelseslinie,
hvor byen møder havnen. Hvor trafikken møder og krydser bygningen. Hvor arbejdet møder fritiden. Hvor mennesker i alle aldre møder hinanden.” Med parkeringshus i kælderen,
café i stuen og så legepladsen. Huset kommer
til at gå helt ned til vandet, hvor man så vil
lave et trædæk, man kan gå på. ”Faktisk så vil
trædækket komme så langt ned til vandet, at
man, på en varm dag, kan stikke sine fødder
ned i vandet”, fortæller Heidi Meier Pedersen.

Ny legeplads

Mangler en godkendelse

Projektet har fra starten søgt at inddrage borgerne i en diskussion om Bryghusgrunden.
Eksempelvis har Realdania haft en grundig
dialog omkring legepladsen på grunden. Både
med de lokale beboere, som bruger legepladsen og den Classiske Legatskole, der flittigt
benytter pladsen. Heidi Meier Pedersen, fra
Realdania, fortæller at byggeriet i høj grad vil
tilgodese behovet for en legeplads. ”Den kommer godt nok ikke til ligge lige præcis der hvor
den ligger idag, men bliver opdelt på flere
lokationer. På den nye legeplads vil der både
være mulig for at lave bål og et boldbur kommer der også. Sandsynligvis vil både brugerne
af legepladsen som skolen få mulighed for
at låne en del af det nye hus og således have
muligheden for at rykke indendørs”, fortæller
Heidi Meier Pedersen videre.

Teknik- og Miljøudvalget har d. 9 april 2008
godkendt startredegørelsen med bemærkningen “Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Venstre er enige om, at projektet overordnet set er utroligt spændende.” Projektet er
dermed allerede godt på vej til at blive realiseret, men mangler endnu den endelige byggetilladelse, som ikke kan forventes før engang
i starten af 2009.

”Med fødderne i vandet”...

Der vil desuden komme en midlertidig legeplads mens byggeriet står på. En del af selve
bygningen er ligeledes en forlængelse af lege-

Visualiseringen af Bryghusgrunden

Hver dag 6.- 14. sept. lander Fejø-skuderne
frisk frugt i NYHAVN (kl.10-17)

I hele Fejø-ugen
tryller Nyhavns mange
gode kokke med Fejøfrugt, så du kan smage
retter med æbler,
pærer og blommer på
restauranterne
Velkommen!
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AMATRDIGTERE I FRI DRESSUR NÍR ARRANGEMENTET /RD 5NDER (IMLEN LBER AF
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foto: RealDania

Af Jacob Borg Christensen og Casper H. Aistrup

Arrangementet afholdes med Støtte fra Kunstrådets Litteraturudvalg
og Københavns Kommunes Kunst og Kultur
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Næste stop:
København
Et væsentligt udsnit af Københavns mange seværdigheder
er samlet i Jesper Asmussens netop udkomne turistguide
om København Next Stop Copenhagen. Her findes opskriften på, hvordan de vigtigste turiststeder nås på kun få timer. Københavneravisens udsendte tog bogen under armen
og fulgte ruten - og blev lidt klogere på Københavns historie

Af Sofie Stokholm Jacobsen

Wonderful Copenhagen

Denne handy og engelskskrevne guide
henvender sig til turister, der skal vejvises
til de steder, man bare skal se, når man
er i København. Bogen indeholder derfor
et udførligt kort over byen og en ruteplan,
der må følges, hvis turen skal nås inden
for en passende tidsramme. På den måde
undgår man også at fare vild! De mange
stop på ruten indbefatter både attraktioner tilknyttet betydelig historik samt befolkede, fashionable områder. Der skulle
altså være lidt for enhver smag. Ruten
måtte naturligvis gennemføres for at teste
dens holdbarhed og sværhedsgrad.
Startskuddet går ved Langelinie og lægger an til en smuk udsigt over vandet og
de skønne omgivelser. Hovedattraktionen
er dog synet af Den Lille Havfrue, som
også kan nydes i eventyret af samme navn
i slutningen af bogen. Undervejs på turen
introduceres man desuden til Nyhavns
hyggelige atmosfære, hvor kaffedrikkende
og caféspisende mennesker holder til, de
billedskønne omgivelser på Kongens Nytorv, det konstante liv på Strøget, Tivolis
fantastiske forlystelsespark, Rundetårn og
mange flere interessante områder. Hvert

stop ledsages af en beskrivelse af stedet og
dets historie. De tilhørende flotte billeder
gør bogen sjov og sætter gang i fantasien.
Da alle steder følges op af en note om næste anbefalede stop, er det nemt at komme
videre i programmet.
Effektiv turguide

Ved hjælp af Jesper Asmussens praktiske
vejvisning klarede Københavneravisens
udsendte sig helskindet igennem ruten på
normeret tid - og uden at blive væk. De i
alt 15 stop kan altså nås på et par timer
med en overskuelig turguide ved hånden,
hvilket Next Stop Copenhagen kan prale
af at være. Den indkapsler de vigtigste
seværdigheder i Københavns historie og
krydrer derudover indholdet ved at vægte
de historiske beskrivelser højt. Historisk
indsigt allieret med live fremvisning viser sig altså at være en god kombination.
Bogen kan derfor anbefales til turister og
lokale, der på kort tid ønsker at se alle de
dejlige områder i København.

Gefionspringvandet i elektrisk aftenbelysning.

Få et gratis abonnement
på Københavneravisen
Som en ny service til vores læsere kan man nu få et helt gratis internetabonnement på avisen. Man tilmelder sig på
redak@koebenhavneravisen.dk og opgiver her sin e-postadresse. Når næste nummer af Københavneravisen er udkommet
modtager man så et e-brev hvori man får information om at nu ligger den nye avis klar til at blive downloadet fra vores
hjemmeside www.koebenhaveravisen.dk, (under rubrikken »Download seneste nummer«).
Man downloader avisen og har så sit eget eksemplar af Københavneravisen.
Tilmed Dem nu på redak@koebenhavneravisen.dk
Den trykte avis kan naturligvis stadigvæk hentes på caféer, restauranter,
butikker og andre offentlige steder i Indre by.

IDEAL RENS
ren fornøjelse

Pres og rens af tøj
Firmarens
Gardinrens
Afhentning og levering
Vi modtager brugsforeningskort
Borgergade 27B - 1300 Kbh K (På hjørnet ved Fakta)
Tel. & fax: 3313 9507
e-mail: info@idealrens.dk
www.idealrens.dk
Åbningstider:
Mandag - Torsdag kl. 800 -1730
Fredag kl. 800 -1800
Lørdag kl. 1000 -1400

I Humlebiens
Hule kan du tegne
dit eget “frimærke”,
skrive med pen og blæk
og tale i telefoner – med
håndsving!
Læs mere om Humlebien
Hermes og se aktuelt program
og åbningstider på
www.ptt-museum.dk

